NÁVRH PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2018
Finančné zabezpečenie
(EUR)
Por.
číslo

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný
garant

Termín

Iné zdroje

Príspevok zo
štátneho
rozpočtu

suma

druh
zdroja

5000,00

VZ

Kapacita
ľudských
zdrojov
(plánované
osobohodiny)

Formy
výstupu

Užívatelia
výstupu

01.00 KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚOHY

01.01

Aktualizácia národnej sústavy chránených území
Úloha úzko súvisí s úlohou č. 01.02 (Zonácia) a č. 01.04
(Vyhlasovanie ÚEV)
a)
metodická koordinácia, príprava metodík a jednotných
postupov
b)
spolupráca pri vyhlasovaní obecných chránených území
v zmysle § 25a zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 543/2002 Z. z.)
c)
aktualizácia hraníc vybraných chránených území
v súlade so záujmami ochrany prírody (vyňatie
zastavaného územia obcí, odprírodnených častí a pod.)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Faško

31.12.2018

1

27 0921,08

3916,00

analýza,
odborný
podklad

MŽP SR

01.02

Zonácia národných parkov
a) Tatranský národný park a NP Muránska planina
aktualizácia parcelného stavu a hraníc v zmysle zmien
v KN a identifikácia dotknutých vlastníkov, správcov,
nájomcov a užívateľov pozemkov
rokovanie so známymi vlastníkmi, správcami,
nájomcami a užívateľmi pozemkov
prerokovanie so samosprávami, vedeckou obcou,
dotknutými subjektmi
prerokovanie návrhu zonácie v rámci komisie pre
zonáciu (len TANAP)
vypracovanie a schválenie (MŽP SR) spôsobu výpočtu
finančnej náhrady podľa nariadenia vlády SR č. 7/2014
Z. z.
Spolupráca s OÚ pri prerokovávaní zámerov po
odsúhlasení MŽP SR
vypracovanie a schválenie zmlúv o budúcich zmluvách,
zámeny pozemkov
spracovanie podkladov k nariadeniu vlády, ktorým sa
vyhlasuje TANAP
vypracovanie programu starostlivosti (len NP Muránska
planina)
spolupráca s príslušnými orgánmi ochrany prírody počas
schvaľovacieho a pripomienkového procesu
b) NP Poloniny a NAPANT – príprava podkladov na
zonáciu a zmenu hraníc
c) NP Slovenský raj – realizácia zmluvných záväzkov
(nájomná a zmluvná starostlivosť) vyplývajúcich zo
zonácie

RŠOP SR,
TANAP, NP
Muránska
planina, NP
Poloniny,
NAPANT, NP
Slovenský raj
Z: Bies

5000,00

31.12.2018

510 963,44

7 288,00

100 000,00

2

VZ

MŽP

odborné
podklady,
vyhlášky,
usmernenia

MŽP SR

01.03

Spolupráca na príprave a implementácii strategických
dokumentov
a) dopracovanie návrhu Koncepcie ochrany prírody na roky
2018 – 2027 (termín 31.04.2018) v nadväznosti na
schválenú Stratégiu environmentálnej politiky SR do r.
2030, ako aj ďalších aktualizovaných stratégií a akčných
plánov, po schválení návrhu koncepcie v Porade vedenia
MŽP SR (jún/júl 2018) súčinnosť s MŽP pri ďalšom
procese prerokovania, pripomienkovania a schvaľovania
b) aktualizácia Stratégie rozvoja Štátnej ochrany prírody SR
c) spolupráca pri príprave, aktualizácii a implementácii
a ďalších súvisiacich národných strategických dokumentov
(Stratégia SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody,
Koncepcia mestského rozvoja, Koncepcia štátnej politiky
zdravia SR, Scenáre vývoja v životnom prostredí a i. )

Z: Kadlečík

01.04

Budovanie sústavy NATURA 2000
a) vyhlasovanie ÚEV podľa § 50 zákona č. 543/2002 Z. z.
spracovanie 65 projektov ochrany pre ÚEV
neprekrývajúcich sa s národnou sústavou chránených
území a ich zaslanie na MŽP SR na odsúhlasenie
predrokovanie 155 projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV
a možných náhrad obmedzení bežného
obhospodarovania v navrhovaných CHÚ s dotknutými
subjektmi
zaslanie 155 predrokovaných projektov ochrany na OÚ v
sídle kraja do schvaľovacieho procesu
účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV
v národnej kategórii chránených území
súčinnosť s MŽP SR pre prípravu materiálov na rokovanie
vlády SR
b) bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou k dostatočnosti
národného zoznamu ÚEV (termín bude určený po dohode s
Európskou komisiou)
príprava mapových podkladov a argumentácie k
dostatočnosti zastúpenia jednotlivých druhov a
biotopov
analýza záverov Európskej komisie a návrhy riešení

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Saxa,
Mútňanová

31.12.2018

31.12.2018

3

8 474,01

221 129,82

600,00

VZ

1 188,50

analýza,
odborný
podklad

MŽP SR

31 014,00

projekty
ochrany, účasť
na rokovaniach,
aktualizovaný
národný
zoznam,
záznamy
z predrokovania

MŽP SR,
OÚ štátna
správa

01.05

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR)
a) spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach
PRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020 a na
zabezpečovaní ich implementácie
b) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre
žiadateľov PRV SR
c) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike
d) spolupráca pri mapovaní, monitoringu a reportingu
súčasných opatrení, spracovanie výsledkov PRV SR za
roky 2007 - 2013 ako aj za roky 2014-2020 (súhrn
podkladov pre formovanie ďalšej poľnohospodárskej
politiky po roku 2020 vo vzťahu ku ochrane biodiverzity)

01.06

Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených
jaskýň a verejnosti voľne prístupných jaskýň
a) súčinnosť pri vyhlasovaní ochranného pásma PP Kysacká
jaskyňa (projekt odovzdaný na OÚ Košice v roku 2013)
a PP jaskyňa Ľudmila (projekt odovzdaný na OÚ Žilina
v roku 2014), rozšírenia ochranného pásma NPP Čachtiská
jaskyňa (projekt podaný na OÚ Trenčín v roku 2016) a
NPP Milada (projekt podaný na OÚ Košice roku 2017).
b) súčinnosť pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných
jaskýň: PP Jazvínska jaskyňa (OÚ Banská Bystrica), PP
Závrt pod cestou, PP Jaskyňa v Tupej skale a PP Portálová
jaskyňa (OÚ Žilina), Lučivianska jaskyňa (návrhy zaslané
na vyhlásenie v roku 2013) a Partizánska jaskyňa (návrh
zaslaný na vyhlásenie v roku 2014).
Verejnosti voľne prístupné jaskyne
a) Spracovanie návrhu na vyhlásenie PP Jazvínska jaskyňa, k.
ú. Malá Lehota za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu.

SSJ

01.07

Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy
a) poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri
komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní,
aktivity súvisiace s vyhotovovaním programov
starostlivosti o lesy a ich pripomienkovaním
b) vypracovanie a predloženie návrhov na vyhlásenie lesov
osobitného určenia pre LHC Starina na decénium 20202029

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: P. Baláž

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Sanitár

31.12.2018

21.12.2018

19 472,03

4 292,26

100 000,00

MŽP

2 731,00

602,00

5 667,50

4

účasť na
rokovaniach,
analýzy,
odborné
podklady,
potvrdenia

MPRV SR,
PPA, MŽP
SR, vlastníci
pozemkov

projektová
dokumentácia,
účasť na
pracovných
rokovaniach

MŽP SR,
štátna správa

vyhlášky,
usmernenia

MŽP SR

01.08

Invázne druhy
a) aktualizácia národnej stratégie pre invázne druhy, v súlade
s implementáciou Nariadenia EÚ o inváznych
nepôvodných druhoch
b) vypracovanie Akčného plánu pre vybrané druhy
vzbudzujúce obavy Únie v súlade s implementáciou
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a riadení
introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov
c) iné (napr. účasť na zasadnutiach Vedeckého fóra)

RŠOP SR,
RCOP Prešov
Z: Mútňanová,
Havranová

31.12.2018

8 841,20

5 000,00

VZ

01.09

Programy starostlivosti (PS) o CHVÚ a ÚEV prekrývajúce sa
s národnou sústavou CHÚ (spracované v rámci projektov OPKŽP
a LIFE+);
a) PS o CHVÚ: podľa harmonogramu schváleného Poradou
vedenia MŽP SR zaslanie upravených návrhov vybraných
PS o CHVÚ na MŽP SR, súčinnosť pri ich prerokovaní a
príprave ďalších podkladov do materiálov na rokovanie
vlády SR (v súčinnosti s MŽP SR, resp. pri prerokovaní aj
s OU v sídle kraja) , vypracovanie a aktualizácia vybraných
PS o CHVÚ
b) prerokovanie 69 spracovaných PS o vybrané ÚEV,
zapracovanie pripomienok a zaslanie na OÚ v sídle kraja
do schvaľovacieho procesu
c) súčinnosť s OÚ v sídle kraja pri ich prerokovaní.

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary,
Z: Mútňanová
(ÚEV), Lešová
(CHVÚ)

31.12.2018

98 301,31

3 000,00

VZ

01.10

Prehodnocovanie národnej sústavy chránených stromov (CHS)
príprava podkladov pre vydanie nariadenia vlády SR,
ktorým sa nanovo vyhlásia všetky CHS

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

01.11

Legislatívne úlohy:
a) spracovanie podkladov k návrhu vykonávacích právnych
predpisov k návrhu zákona o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (po schválení
zákona)
b) vypracovanie pripomienok k materiálom a návrhom
právnych predpisov (interné a medzirezortné
pripomienkové konania)
c) spracovanie podkladov k návrhu zákona o poľovníctve
d) iné podľa požiadaviek

RŠOP SR
Z: Havranová,
Mútňanová,
Antal

31.12.2018

31.12.2018

Spolu 01.00 „Koncepčné a legislatívne úlohy“

35 685,65

14 349,13

490 429,92

5

1 500,00

VZ

2 650,00

VZ

7150,00

VZ

200 000,00

MŽP

207 150,00

SPOLU

1 240,00

vypracovanie
stratégie
a akčného
plánu,
dokumentácia

MŽP SR,
štátna
správa,
verejnosť

13 787,00

dokumentácia
OP

MŽP SR,
štátna
správa,
verejnosť

5 005,00

nariadenie vlády
SR

MŽP SR,
štátna
správa,
verejnosť

2 012,50

odborné
podklady,
vyhlášky,
usmernenia

MŽP SR

74 451,50

02.00 VÝKON ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY

02.01

Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej
správy a pre iných žiadateľov
a) vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek
orgánov ochrany prírody podľa § 65a ods. 2 písm. v)
zákona č. 543/2002 Z. z.)
b) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe
požiadaviek iných orgánov alebo právnických a fyzických
osôb
c) vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z

RŠOP SR,
všetky
organizačné
Z: Antal

31.12.2018

02.02

Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov
vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
na
základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia
(stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Čumová

31.12.2018

02.03

Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny
(OCHČPK)
účasť na revíziách chránených území, chránených stromov
a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy a
poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri
vykonávaní revízií chránených území

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Faško

31.12.2018

6

794 164,36

63 036,33

39 378,99

spolupráca
s orgánmi ŠS,
stanoviská,
účasť na
pracovných
rokovaniach

MŽP SR,
štátna správa
(OÚ,SŽP,
SIŽP)

500,00

VZ

111 383,50

100,00

VZ

8 841,00

stanoviská,
odborné
podklady

štátna správa

5 523,00

odborné
podklady, účasť
na revíziách a
konaniach

štátna
správa, SIŽP

750,00

VZ

02.04

02.05

Účasť v odborných komisiách
a) komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 zákona č.
543/2002 Z. z.
b) poradný zbor pre PO XIII, XXX Nízke Tatry
c) komisia pre environmentálne škody
d) poradný zbor v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
e) komisia pre ŽP a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej
komore
f) komisia k stanoveniu finančného príspevku
g) komisia k predkupnému právu štátu
h) SAŽP – komisie pre krajinu
i) medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného
rastu
j) komisie (OÚ, MPRV SR) pre stanovenie kvót odstrelu vlka
dravého
k) rokovanie s investormi pri riešení migračných koridorov
veľkých cicavcov
l) pracovná skupina pre biodiverzitu
m) MEKO MISO – spolupráca s PPZ a MV SR
n) pracovná skupina expertov pre podzemné vody
o) pracovná skupina MAES – SK
p) Národná komisia pre bezpečnosť leteckej dopravy v
súvislosti s ekológiou letísk, ochranou
prírody a
krajiny a využívaním plôch v okolí letísk
q) pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu
arboristických štandardov
r) pracovná skupina Povodne
s) iné relevantné ad hoc pracovné skupiny
Výkon strážnej služby a vedenie evidencie
a) systematické kontroly dodržiavania zákonov, všeobecne
záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných na
ich základe, vrátane monitoringu návštevnosti CHÚ
b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, blokové
pokuty, podnety, oznámenia, stanoviská a účasť na
konaniach na základe požiadaviek orgánov), vedenie
evidencie priestupkov
c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich
vzdelávaní,
d) výkon súčinnostných služieb s PZ, členmi stráže prírody a
SIŽP
e) vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov
ŠOP SR
f) obnovenie speleologickej strážnej služby v najviac
ohrozených jaskyniach v spolupráci s oblastnými
skupinami Slovenskej speleologickej spoločnosti

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Antal

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Faško

31.12.2018

31.12.2018

7

18 145,85

615 140,75

2 520,00

1 500,00

VZ

VZ

2 545,00

odborné
podklady

MŽP SR,
MPRV SR

86 275,00

kontroly,
evidencia,
odznaky a
preukazy

štátna
správa,
SIŽP, polícia

02.06

Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie
dokumentácie ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia
a) projekty ochrany a programy starostlivosti o CHÚ (mimo
tých, ktoré sú riešené v iných úlohách a projektoch),
vrátane hodnotenia podľa kategorizácie IUCN
vypracovanie návrhu PS o NP Malá Fatra
vypracovanie návrhu PS o CHA Horský park
vypracovanie projektu ochrany CHA Rieka Orava
b) vypracovanie programov záchrany a starostlivosti o
chránené rastliny (podľa potreby)
c) vypracovanie programov záchrany a starostlivosti o
chránené živočíchy (podľa potreby)
d) vypracovanie projektov ochrany chránených stromov
e) vypracovanie programov starostlivosti a záchrany
chránených stromov
f) vedenie rezervačných kníh chránených území a chránených
stromov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Krištof,
Mútňanová

31.12.2018

75 984,41

700,00

VZ

10 657,00

dokumentácia
OPaK

ŠOP SR,
štátna
správa, MŽP
SR

02.07

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania
a) uzatváranie nájomných zmlúv, zmlúv o
obhospodarovaní, o zmluvnej starostlivosti a pod.
b) centrálna evidencia zmlúv v zmysle § 61a až 61d zákona č.
543/2002 Z. z.
c) vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo vybraných
chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov,
nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú
starostlivosť v zmysle § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
d) poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky
finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania
náhrad
e) určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za
obmedzenie bežného obhospodarovania, za nájom a pod.
f) kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z
pozemkov pre účely finančnej náhrady
g) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného
obhospodarovania na úrovni chránených území na národnej
úrovni, vrátane prehľadu o kompenzačných platbách
poskytovaných z EÚ zdrojov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Antal

31.12.2018

34 965,52

250,00

VZ

4 904,00

dokumentácia
OPaK

ŠOP SR,
štátna správa
MŽP SR

8

02.08

Rámcová smernica o vodách (RSV)
a) spolupráca pri implementácii RSV a Vodného plánu
Slovenska
b) spolupráca so sekciou vôd MŽP SR, rezortnými a
ostatnými organizáciami
c) spolupráca pri hodnotení suchozemských ekosystémov
závislých na podzemných vodách
d) spolupráca s SVP, š.p. pri spriechodňovaní migračných
bariér a riešenie laterálnej konektivity na vodných tokoch,
terénne obhliadky, konzultácie, vyjadrenia k projektom,
pracovné stretnutia atď.
e) získavanie bioekologických a krajinnoekologických
podkladov pre testovanie vodných útvarov VÚVH a
návrhy opatrení
f) bioekologické kontroly existujúcich rybovodov v zmysle
požiadaviek Metodického usmernenia MŽP SR

RSOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Lichá

02.09

Príprava na znaleckú činnosť ŠOP SR
a) príprava podkladov na plnenie podmienok na zaradenie
ŠOP SR ako znaleckej organizácie
b) školenie a odborné vzdelávanie zamestnancov, ktorí budú
plniť úlohu znalcov
c) zápis zamestnancov do zoznamu znalcov
d) zaradenie ŠOP SR medzi znalecké organizácie

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Sanitár

31.12.2018

31.12.2018

47 218,00

2 000,00
500,00

19 286,65

8 320,00
Spolu 02.00 „Výkon štátnej správy ochrany prírody“

1 707 321,28

9

VZ
MŽP U

6 622,50

návrhy opatrení,
odborné
podklady,
kontroly

ŠOP SR,
štátna
správa,
MŽP SR
a jeho
rezortné
organizácie

2 705,00

znalecká
činnosť,
posudky,
školenia

ŠOP SR,
štátna
správa,
verejnosť

VZ

500,00

MŽP U

8 820,00

SPOLU

239 456,00

03.00 STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY (ďalej len „OCHČPaK“) A JASKYNE

03.01

Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia
ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín v
zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti
vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z., č.
503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995
Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov, č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov, č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, č. 229/1991 Z. z. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení
neskorších predpisov, č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov
a) spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov,
upozorňovanie na povinnosť odstraňovania, vrátane
organizovania informačných seminárov
b) likvidácia nepôvodných a inváznych druhov bylín a drevín
v prípade neznámych vlastníkov (minimálne na 47
lokalitách)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Mútňanová

31.12.2018

43 250,58

6 066,00

manažmentové
opatrenia

štátna
správa

03.02

Starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín v zmysle
uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z
právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z., č. 503/2003 Z. z., č.
180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z.
(plánovaná na 118 lokalitách s výskytom biotopov a druhov rastlín
národného alebo európskeho významu)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Ulrych

31.12.2018

62 850,95

8 815,00

manažmentové
opatrenia

štátna
správa

03.03

Starostlivosť o chránené stromy
a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o 121 chránených
stromov a ich skupín, vrátane stromoradí
b) diagnostika zdravotného stavu rizikových chránených
stromov akustickým tomografom
c) kontrola realizovaných opatrení praktickej starostlivosti

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Krištof

31.12.2018

23 714,38

3 326,00

manažmentové
opatrenia

štátna
správa, obce

10

250,00

VZ

03.04

Starostlivosť o chránené živočíchy
a) kontrola hniezdenia sov a dravcov, vrátane riešenia
podnetov na zabezpečenie ochrany hniezdísk podľa § 4
zákona č. 543/2002 Z. z., účasť na konaniach, kontroly
hniezdísk riešených rozhodnutiami OÚ a plnenie
povinností vyplývajúcich z týchto rozhodnutí
b) mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd bociana
čierneho a bociana bieleho
c) úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo,
oprava/inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov,
sov a spevavcov, riešenie problematiky dážďovníkov a
belorítok pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov
d) kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického vedenia
e) úprava liahnísk obojživelníkov a plazov
f) ochrana netopierov: riešenie problematiky netopierov v
budovách a v podzemných priestoroch, čistenie budov s
výskytom netopierov, inštalácia búdok a realizácia opatrení
pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov
g) sledovanie, upozorňovanie na výskyt a eliminácia
inváznych druhov živočíchov
h) údržba a prevádzka ornitologických stacionárov (kosenie a
odstraňovanie krovín okolo odchytových línií)
i) realizácia technických opatrení na zníženie mortality
obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch
v krajine, získavanie a evidencia úhynu chránených
živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine
j) iné aktivity týkajúce sa chránených živočíchov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Havranová

31.12.2018

109 031,96

3 000,00

VZ

15 292,00

manažmentové
opatrenia,

OÚoSŽP,
štátna
správa

03.05

Prevádzka sústavy záchranných zariadení a zabezpečenie
starostlivosti o hendikepované živočíchy
a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v
rámci ŠOP SR
prevádzka 4 rehabilitačných a 14 chovných staníc,
evidencia v zmysle platných predpisov a pod.
odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov
dobudovanie rehabilitačnej stanice v Bratislavskom kraji
b) prevádzka sústavy záchranných zariadení mimo ŠOP SR
úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré,
zranené alebo poškodené chránené živočíchy
prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchoch
určovanie nakladania s chránenými živočíchmi a vedenie
evidencie
odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Lešová

31.12.2018

268 822,39

30 000,00

MŽP

37 703,00

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna
správa
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03.06

Starostlivosť o jaskyne
a) oprava poškodených uzáverov (havarijné prípady) a
neodkladné uzatváranie novo objavených jaskýň, (mimo
projektov štrukturálnych fondov EÚ)
b) čistenie a kontrolná činnosť v jaskyniach (v spolupráci so
Slovenskou speleologickou spoločnosťou),
c) preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad
vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská
ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa,
Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa,
Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a
rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci
zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku
organizácie.

SSJ

03.07

Označovanie chránených území (CHÚ) a chránených stromov
(CHS)
a) základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) (štátny
znak a kategória)
b) doplnkové označenie CHÚ (piktogramy, stupne ochrany,
informačné tabule, obvodové značenie)
c) obnova chýbajúceho a poškodeného označenia 272 MCHÚ
a VCHÚ
d) nové označenie 48 CHS, oprava označenia pri 189 CHS
e) vypracovanie návrhu pokynu na označovanie chránených
častí prírody

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Faško

03.08

Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi
živočíchov, ich riešenie a manažment určených živočíchov
a) účasť na komisionálnom šetrení škôd a spolupráca so
štátnou správou pri šetrení škôd
b) pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených
chránenými živočíchmi
c) vedenie evidencie škôd
d) spolupráca pri príprave usmernení
e) príprava centrálnej evidencie škôd
f) zlepšenie vnímania konfliktných živočíchov zo strany
verejnosti
g) zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd
h) propagácia a podpora praktických opatrení

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Antal

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

12

14 202,96

85 053,77

28 626,95

70 000,00

VZ

1 992,00

realizácia prác,
verejné
obstarávanie

ŠOP SR,
verejnosť

11 929,00

označenie MŽP
SR, OÚoSŽP

ŠOP SR,
štátna
správa,
verejnosť

4 015,00

spolupráca
s orgánmi
štátnej správy,
formuláre,
centrálna
databáza

MŽP SR,
štátna
správa

03.09

03.10

Zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných pásmach
chránených území slúžiacich na zabránenie šírenia a
premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom
ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie
náhodnej ťažby (v zmysle §28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov
a) monitoring výskytu a odchyt hmyzích škodcov pomocou
feromónových lapačov s vloženými feromónovými
odparníkmi
b) výroba, inštalácia a asanácia klasických lapákov série v
zmysle STN 48 2711
c) asanácia aktívnych chrobačiarov spôsobom ťažby
napadnutého stromu, odvetvenie, prípadné odkôrnenie a
priblíženie na OM alebo ponechanie v poraste
d) asanácia aktívnej biomasy (deaktivácia po ťažbovej hmoty
nehrúbia – vetvy, vrcholce, odkôrnená kôra)
e) biologická ochrana – použitie entomopatogénnej huby
BoVeril na likvidáciu hmyzích škodcov
f) kontrolná činnosť realizovaných opatrení

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: P. Baláž

Zásahový tím pre medveďa hnedého
a) stretnutia národnej skupiny pre zásahový tím
b) b)výjazdy zásahového tím – praktické riešenie manažmentu
medveďa hnedého
c) c) školenia záujmových skupín – zvýšenie povedomia

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Antal

960 760,00
31.12.2018

31.12.2018

Spolu 03.00 „Starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“

8 466,88

MŽP

73 250,00

VZ

960 760,00

EF

240 000,00

MŽP

1 234 010,00

1 187,50

manažmentové
opatrenia,
administrácia,
kontrola
výkonu

MŽP SR,
štátna
správa

databázy,
KIMS,
podklady pre
dokumentáciu
OPaK

verejnosť,
štátna
správa

MŽP

10 000,00

689 260,67

MŽP SR,
štátna
správa

EF

45 239,85
200 000,00

6 345,00

manažmentové
opatrenia,
administrácia,
kontrola
výkonu,
zmluvy,
realizácia
externými
dodávateľmi

96 670,50

SPOLU

04.00 VEDA A VÝSKUM

04.01

Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov SR a
inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie v rámci Slovenska
(údaje z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z:Mútňanová,
Havranová

31.12.2018

13

35 307,76

580,00

VZ

4 952,00

04.02

Mapovanie vybraných druhov rastlín, živočíchov a biotopov
a) mapovanie populácií druhov rastlín a živočíchov
národného významu (údaje z mapovania vložené ako
výskytové údaje v KIMS)
b) inventarizačné botanické prieskumy 31 chránených území
c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy
biotopov/ekosystémov
d) pokračovanie monitoringu predmetov ochrany CHA
Revištský rybník s následným informovaním príslušného
OÚ o výsledku monitoringu

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Ulrych

31.12.2018

81 777,54

1 200,00
200,00

VZ
MŽP U

11 469,50

databázy,
podklady pre
dokumentáciu
OPaK,
verejnosť,
úrady

04.03

Geologický, geomorfologický a geoekologický výskum jaskýň pre
potreby ochrany prírody
a) NPP Štefanová, NPP Liskovská jaskyňa, PP Moldavská
jaskyňa (2. etapa) - litologický a štruktúrno-geologický
výskum, geomorfologický výskum
b) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa - geomorfologický a
glaciologický výskum,
c) NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa - U-series datovanie
sedimentov a rekonštrukcia vývoja jaskyne (v spolupráci s
Geologickým ústavom AVČR v Prahe),
d) Monitorovanie recentných tektonických pohybov vo
vybraných jaskyniach - Driny, Demänovská jaskyňa
slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa,
Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa,
Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v spolupráci
so ŠGÚDŠ, pracovisko Košice a Ústavom štruktúry a
mechaniky hornín AV ČR v Prahe),
e) NPP Domica, Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP
Demänovské jaskyne), PP Modrá jaskyňa (2. etapa) geoekologický výskum pre potreby ochrany jaskyne
f) Dopracovanie metodiky pre stanovenie miery narušenia
jaskýň negatívnymi antrogénnymi zásahmi

SSJ

31.12.2018

26 808,80

2 560,00

VZ

3 760,00

záverečná
správa

14

štátna
správa

MŽP SR,
štátna
správa

04.04

Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby
ochrany prírody
a) monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP
Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Ochtinská
aragonitová jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Milada,
NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP
Zápoľná jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne,
b) PP Majkova jaskyňa - hydrochemický výskum (v
spolupráci s PríF UK Bratislava)
c) jaskyňa Diablova diera – posúdenie vplyvu prevádzky
lomu Poľanovce na kvalitu podzemných krasových vôd
d) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa - zaktualizovanie stavu a
kvality chemického zloženia vôd
e) PP Moldavská jaskyňa - hydrochemický výskum.
f) PP Modrá jaskyňa - hydrochemický výskum
g) NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa - zaktualizovanie
stavu a kvality chemického zloženia vôd

SSJ

31.12.2018

9 269,00

3 980,00

VZ

1 300,00

odborná správa

MŽP SR

04.05

Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody
a) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová
jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne)
b) NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská
jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP
Demänovské jaskyne, NPP Drieňovská jaskyňa, NPP
Milada, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa,
c) d) Zápoľná jaskyňa, Malužinská jaskyňa - pokračovanie
základného klimatického monitoringu

SSJ

31.12.2018

8 998,06

6 520,00

VZ

1 262,00

odborná správa

MŽP SR
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04.06

Biospeleologický výskum a prieskum jaskýň pre potreby ochrany
prírody:
a) jaskyňa Dolná Túfna, jaskyňa Konská diera - základný
biospeleologický prieskum a monitoring
b) Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa
- biospeleologický prieskum na zhodnotenie aktuálneho
stavu výskytu fauny (v spolupráci s externým vedeckovýskumným subjektom)
c) Modrá jaskyňa, jaskyňa Zápoľná - doplňujúci
biospelelogický výskum,
d) jaskyňa Diablova diera - doplňujúci biovýskum a
posúdenie vplyvu prevádzky lomu na jaskynnú faunu,
e) fytologický výskum vo vybraných sprístupnených
jaskyniach - lampenflóra (v spolupráci s externým
vedecko-výskumným subjektom)
f) monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby ochrany
prírody - v podzemných lokalitách európskeho významu
(EUROBATS): Aksamitka, Alabastrová jaskyňa, Belianska
jaskyňa, Brestovská jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa,
Dobšinská ľadová jaskyňa, Duča, Domica, Jasovská
jaskyňa, Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, Liskovská
jaskyňa, Malužinská jaskyňa, Malá stanišovská jaskyňa,
Medvedia jaskyňa (Jánska dolina), Okno, Pustá jaskyňa,
Suchá jaskyňa, Veľká ružínska jaskyňa a v ďalších
vybraných jaskyniach Slovenska (v internej spolupráci so
Správou NP Slovenský raj, NP Slovenský kras, PIENAP a
členmi SON, SSS a ZO SZOPK Miniopterus)

SSJ

04.07

Ekosystémové služby (MAES-SK)
Úloha vychádza z Akčného plánu pre implementáciu opatrení
vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany
biodiverzity do roku 2020 schválené uznesením vlády č. 442/2014
(úlohy delegované pre ŠOP SR č. 62, 63, 67 a 68).
a) prehodnocovanie spoločenských hodnôt biotopov na
podklade konceptu ekosystémových služieb
b) spolupráca v pracovnej skupine pre mapovanie a
hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku
(MAES-SK)
c) spolupráca pri vypracovaní metodiky mapovania a
hodnotenia stavu ekosystémov a implementácia na
modelových územiach
d) vypracovanie katalógu ekosystémových služieb s dôrazom
na tie, ktoré majú význam pre chránené územia
e) vypracovanie metodiky hodnotenia vybraných
ekosystémových služieb (v súčinnosti s ostatnými členmi
skupiny MAES-SK)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Gubková

31.12.2018

31.12.2018

16

19 821,4

10 424,06

3 560,00

3 150,00

VZ

VZ

2 780,00

odborná správa

MŽP SR

1 462,00

podklady
a metodické
východiská pre
hodnotenie
ekosystémovýc
h služieb

MŽP SR

Spolu 04.00 „Veda a výskum“

192 406,62

20 970,00

VZ

200,00

MŽP U

21 170,00

SPOLU

26 985,50

05.00 PREVÁDZKA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA

05.01

Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných
lokalít
a) Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených
jaskyniach (všetky činnosti súvisiace so sprístupnenými
jaskyňami)
b) Zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej
činnosti

05.02

Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti
a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch,
náučných lokalitách (okrem sprístupnených jaskýň)
b) činnosť informačných stredísk ochrany prírody a Školy
ochrany prírody vo Varíne
c) náučné chodníky, náučné lokality, informačné body
(terénne úpravy, budovanie nových, obnova tabúľ,
konštrukcií, návštevníckej infraštruktúry)

05.03

Výchovno - vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny
a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku
2025 - zabezpečenie stretnutia komisie MŽP SR pre
EVVaO a podujatia Envirohry 2018 vo Varíne
b) podujatia organizované v rámci významných
ochranárskych dní
c) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných
na ochranu prírody pre školy
d) príprava a realizácia výstav (Lokality UNESCO,
reinštalácia výstavy Ekoplagát.....)
e) exkurzie do chránených území (mimo NCH)
f) súťaže

SSJ

všetky
organizačné
útvary

správa NP Malá
Fatra

31.12.2018

31.12.2018

1 191 715,33

121 580,76

VZ

167 141,00

verejnosť

17 052,00

poskytovanie
informácií
o ochrane
prírody, vrátane
sprístupnených
jaskýň

verejnosť,
návštevníci
CHÚ

26 990,00

výstavy,
exkurzie,
súťaže,
vzdelávacie
programy

verejnosť,
školy

30.06.2018

192 438,70
RŠOP SR, ,
všetky
organizačné
útvary
Z: Králiková
Z: Králiková

25 156,00

VZ

realizácia prác,
aktívna účasť
na podujatí,
zakúpenie
zariadení a
materiálového
vybavenia,
školenia,
propagácia,
propagačné
materiály,
doplnkové
služby,
obstarávanie
tovaru,
sprievodcovská
činnosť

31.12.2018

17

31 512,00
53 419,00

VZ
EF

05.04

Konferencie, semináre, workshopy (organizovanie,
spoluorganizovanie)
a) konferencia k výročiu vyhlásenia NP Slovenský raj
b) konferencia k 40. výročiu vyhlásenia NAPANT
c) konferencia k výskumu v Pieninách (spoluorganizácia s
PPN)
d) odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
e) školenie pre odbornú verejnosť k likvidácii inváznych
rastlín

S NP Slovenský
raj
S NAPANT
S PIENAP
SSJ
RŠOP SR

31.12.2018

10 602,31

15 000,00
19 950,00

VZ
EF

1 487,00

semináre,
konferencie

odborná
verejnosť,
subjekty
hospodáriac
e v CHÚ

05.05

Interné odborné vzdelávanie
a) prieskum potrieb školení a vzdelávania zamestnancov
b) porady odborných zamestnancov a strážcov
c) účasť na školeniach, seminároch, workshopoch,
konferenciách (floristický kurz Českej a Slovenskej
botanickej spoločnosti 07/2018, konferencia k EV 01/2018
Nitra...)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2018

68 198,45

12 000,00

VZ

9 565,00

porady,
školenia

zamestnanci
ŠOP SR

05.06

Edičná činnosť
a) príprava a vydanie odborných a vedeckých časopisov
Aragonit, Slovenský kras, Chránené územia Slovenska
(elektronická verzia), Ochrana prírody (elektronická verzia)
b) príprava a vydanie publikácii a informačných materiálov
pre verejnosť (40 rokov NAPANT, CITES - brožúra a
plagát, 50 rokov PIENAP, Dobšinská ľadová jaskyňa - 150
rokov jej objavenia, NP Malá Fatra.......)

RŠOP SR, SSJ
SSJ, S NP Malá
Fatra, S
PIENAP

31.12.2018

79 749,05

5 000,00

VZ

11 185,00

publikácie

štátna
správa,
verejnosť

05.07

Propagácia
a) účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach
podporujúcich propagáciu organizácie (Týždeň vedy a
techniky, Noc výskumníkov, Deň svätého Huberta a iné)
b) aktualizácia internetovej stránky a profilu internetovej
sociálnej siete
c) tlačové správy k činnosti organizácie
d) zabezpečenie propagačných materiálov
e) prezentácia v médiách
f) príprava a vyhotovene filmov (PIENAP...)
g) príprava podkladov a prezentácií za účelom propagácie
slovenskej prírody

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Balko,
Pitáková

31 357,74

35 000,00
37 978,00

VZ
EF

4 398,00

web stránky,
informačné
a propagačné
materiály,
prezentácie

verejnosť

31.12.2018

18

05.08

Propagácia medzinárodných dohovorov, programov a iniciatív
a) propagácia Dohovoru o biologickej diverzite a jeho
programov, používanie loga Medzinárodnej dekády
biodiverzity 2011-2020 v publikáciách
b) propagácia CITES a boja proti nelegálnemu usmrcovaniu,
odchytu a obchodu s ohrozenými druhmi
c) propagácia Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne
žijúcich živočíchov a jeho dohôd a memoránd o spolupráci,
ramsarských lokalít a Ramsarského dohovoru, Karpatskej
iniciatívy pre mokrade (CWI), Karpatského dohovoru a
Karpatskej sústavy chránených území (CNPA),
komunikácia a osveta
d)
e) propagácia Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich
organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor),
území s Európskym diplomom Rady Európy, ) a Dohovoru
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
vrátane lokalít svetového dedičstva UNESCO (Staré
bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov
Európy, Jaskyne Slovenského a Aggtekského
krasu)propagácia programu MAB, biosférických rezervácií,
príprava podkladov a priebežná aktualizácia informácií pre
web stránku MAB v rôznych jazykových mutáciách
f) propagácia členstva a činnosti ŠOP SR v medzinárodných
organizáciách

05.09

Aktualizácie obsahu internetových stránok ŠOP SR
a) aktualizácia internetových stránok (SSJ, pracoviská ŠOP
SR, invázne druhy, biomonitoring...) a intranetových
aplikácií
b) aktualizácia stránok na sociálnych sieťach

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR

31.12.2018

5 347,50

25 000,00

31.12.2018

25 439,84

2 500,00

VZ

1 342 883,33

VZ

111 347,00

EF

1 454 230,33

SPOLU

Spolu 05.00 „Prevádzka sprístupnených jaskýň, výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“

19

534 714,35

VZ

750,00

3 568,00

242 136,00

informačné
a propagačné
materiály, web
stránka,
prezentácie

verejnosť

ŠOP SR,
verejnosť

06.00 MONITORING, REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA

06.01

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS)
a) napĺňanie systému údajmi; reporting; výstupy
b) napĺňanie databázy KIMS podľa harmonogramu
monitoringu pre druhy rastlín a živočíchov európskeho
významu, monitoring biotopov európskeho významu
napĺňanie databázy výskytovými dátami a dátami o
výskyte inváznych druhov rastlín.
c) zabezpečovanie prevádzky a správa KIMS
d) vývoj a implementácia softvérových nadstavieb KIMS

06.02

Tvorba a aktualizácia databáz a GIS vrstiev chránených území
(CHÚ), chránených stromov (CHS) a iných záujmových objektov
ŠOP SR
a) priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS, postupné
aktualizovanie vrstvy CHÚ v kategórii CHKP, CHA, PP,
PR na parcelný stav
b) vytvorenie a aktualizácia GIS vrstvy stupňov ochrany
c) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov na
významné CHÚ a CHS a napĺňanie databázy pre evidenciu
významných stromov
d) doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových
anorganických javov a lomov pre potreby ochrany prírody

06.03

Reporting pre Európsku komisiu a Európsku environmentálnu
agentúru
a) správy v zmysle smernice o biotopoch a smernice
o vtákoch
spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách v
zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2017)
elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine
Európskej komisie pre reporting v zmysle smernice o
biotopoch a smernice o vtákoch
čiastková príprava správy o stave biotopov a druhov
európskeho významu podľa čl. 17 smernice o biotopoch a
správy o stave vtákov podľa čl. 12 smernice o vtákoch
b) správa databázy území Natura 2000 (Štandardný dátový
formulár/SDF)
a) obsahová aktualizácia SDF pre všetky ÚEV s podrobným
zdôvodnením zmien
c) aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre
Európsku environmentálnu agentúru

31.12.2018

RŠOP SR

všetky
organizačné
útvary

31.12.2018

31.12.2018

20

96 183,70

39 785,40

15 276,03

1 500,00

1 500,00

1 500,00
700,00

VZ

VZ

MŽP U
VZ

odborný
podklad,
databáza

ÚŽP, MŽP
SR, ŠOP
SR, SIŽP,
odborná
verejnosť,

5 580,00

odborný
podklad,
databáza

ÚŽP, MŽP
SR, ŠOP
SR, SIŽP,
odborná
verejnosť

2 142,50

vyplnené
formuláre,
databázy,
pripravené
priestorové
informácie,
odborný
podklad

MŽP SR,
Európska
komisia,
EEA

13 490,00

06.04

06.05

06.06

06.07

Príprava podkladov pre výročné správy
najmä: správa o stave životného prostredia, zelená správa,
štatistický úrad, štatistiky pre OECD, správa o stave
vodného hospodárstva, výročná správa ŠOP SR, ročný
výkaz o výskume a vývoji, výkaz výskumno-vývojového
potenciálu
Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky
a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti
b) podklady pre Štátny zoznam CHÚ
c) mapové podklady k stanoviskám, správam, posúdeniam,
atď.
d) tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS
Zabezpečenie prevádzky, tvorba, údržba a aktualizácia
hardwarového a softwarového vybavenia
a) servis a údržba serverov a IT infraštruktúry a správa
počítačovej siete (HW)
b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora
užívateľských aplikácií
c) zabezpečenie internetového pripojenia sprístupnených
jaskýň a centra, aktualizácia internetovej stránky a
intranetových aplikácií (doplnenie funkcionalít pre mobilné
zariadenia),
d) administrácia webového a mailového servera
e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií,
prechod na niektoré Open Source riešenia
f) zabezpečenie spotrebného IT materiálu a vstupeniek do
sprístupnených jaskýň
g) zabezpečenie koncepčných, systémových a rozvojových IT
aktivít (návrh riešenia novej informačnej služby pre
návštevníkov)
h) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích systémov
sprístupnených jaskýň
i) databáza krúžkov pre CITES
j) administrácia a vývoj internetových, intranetových stránok
a aplikácií
k) zabezpečenie internetového pripojenia ŠOP SR
Zabezpečenie implementácie smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje
Infraštruktúra pre priestorové informácie v znení zákona č.
362/2015 Z. z. v Európskom spoločenstve (Inspire) a zákona č.
3/2010 Z. z. na ŠOP SR
a) napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom č.
3/2010 Z. z.
b) príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy I.
smernice Inspire a zákona č. 3/2010 Z. z.

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
Z: Faško

31.12.2018

9 019,45

1 500,00

VZ

1 265,00

odborný
podklad

MŽP SR,
rezortné
organizácie
MPaRV SR,
verejnosť

31.12.2018

64 490,85

1 500,00

VZ

9 045,00

odborný
podklad

štátna
správa,
verejnosť

65 800,00
30 000,00

VZ
MŽP

7 543,00

zabezpečenie
fungovanie IS
ŠOP SR, ŠOP
SR

500,00

VZ

138,00

odborný
podklad

RŠOP SR

31.12.2018

RŠOP SR

31.12.2018

21

983,94

ŠOP SR

MŽP SR,
SAŽP

06.08

Dokumentácia jaskýň pre potreby ochrany prírody
a) doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K GPS lokalizácia vchodov jaskýň, údaje o manažmente
jaskýň, uzatváraní, revízií a praktickej starostlivosti o
jaskyne
b) zameriavanie a speleologická dokumentácia jaskýň (NPP
Brestovská jaskyňa, NPP Štefanová, jaskyňa Beníková),
c) digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z
dokumentačných fondov
d) budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných
fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapový archív) a
odbornej knižnice o jaskyniach

SSJ

31.12.2018

Spolu 06.00 „ Monitoring, reporting, informatika a dokumentácia“

26 466,56

700,00

VZ

73 700,00

VZ

1 500,00

MŽP U

30 000,00

MŽP

105 200,00

SPOLU

252 205,93

3 712,00

plnenie
databázy,
komplexná
databáza,
dokumentácia

SSJ

príprava
projektu ŠF,
verejné
obstarávanie,
projektová
dokumentácia,
realizácia prác

SSJ,
verejnosť

42 915,50

07.00 INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ

07.01

Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry
sprístupnených jaskýň
a) Belianska jaskyňa - zameranie časti jaskyne a spracovanie
projektovej štúdie na vybudovanie druhého vchodu do
jaskyne s cieľom zokruhovania prehliadkovej trasy,
vyspravenie betónového chodníka
b) Domica - oprava oporného múru pri východe z jaskyne
c) jaskyňa Driny - výmena skorodovaných dverí a zhotovenie
zábradlia v Speleobare, oprava sklenenej vitríny
d) bežná nevyhnutná údržba v podzemí sprístupnených jaskýň

SSJ

31.12.2018

22

6 417,00

25 000,00

VZ

900,00

07.02

Opravy, údržba, revízie vyhradených technických zariadení a
nákladných lanových dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV
a) opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických
zariadení, tlakových a plynových zariadení a nákladných
lanových dráh v sprístupnených jaskyniach a budovách
organizácie
b) opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a
rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane
ostatných vodárenských zariadení (čistiarne odpadových
vôd a pod.)
c) obnova a údržba prepäťovej ochrany a komunikačných
systémov v sprístupnených jaskyniach
d) postupné technické zabezpečenie sprístupnených jaskýň pri
výpadku elektrickej energie na plynulý chod v rámci
rekonštrukcií elektroinštalácií v objektoch,
e) Demänovská ľadová jaskyňa - oprava bleskozvodu
f) OPaOS / revízie zabezpečovacích systémov sprístupnených
jaskýň
g) rekonštrukcia elektroinštalácie a komunikačného systému v
Bystrianskej jaskyni
h) doladenie plavákov v jaskyni Domica,
i) oprava osvetlenia v Gombaseckej jaskyni,
j) posúdenie výmeny kamerového systému a oprava
vonkajšieho osvetlenia v Ochtinskej aragonitovej jaskyni,
k) výmena reproduktorov pre ozvučenie v Belianskej jaskyni
l) zhodnotenie možnosti dodania sušičov rúk do sociálnych
zariadení na prevádzkach organizácie

SSJ

31.12.2018

23

22 830,26

37 250,00

VZ

3 202,00

realizácia prác

SSJ,
verejnosť

07.03

Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a technickej
infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň
a) Jaskyňa Driny – rekonštrukcia vstupného areálu,
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, výmena
opotrebovaných lavíc na terase, oprava betónových lavíc
popri prístupovej ceste a chodníku
b) Dobšinská ľadová jaskyňa – legalizácia a zámena cesty,
oprava dlažby na terase, náter budovy areálu, dodanie
sedenia na terase, oprava bilboardu
c) Bystrianska jaskyňa – dodanie kanadského sedenia,
vysporiadanie majetkových pomerov prístupového
chodníka k jaskyni
d) Demänovská jaskyňa slobody – zariadenie bufetu po
rekonštrukcii, príprava projektu a realizácia rekonštrukcie
Horského hotela, oprava sociálnych zariadení pre verejnosť
e) Jasovská jaskyňa – náter vonkajšieho zábradlia a stĺpov vo
vstupnom areáli, výmena poškodených odpadkových
košov, oprava poškodených žalúzií v interventkách a v
bufete, dodanie dreveného sedenia na terasu, komplexná
deratizácia vstupného areálu, vyriešiť skladovanie odpadu
na prevádzke, očistenie sklenenej kupoly vstupnej haly,
strechy a odvodňovacích žľabov, prestrešenie terasy
bufetu, výmena laminátovej podlahy v pokladni
f) Belianska jaskyňa – náter bufetu a vstupnej brány pri
bufete, výmena zábradlia na terase a k WC,
g) Ochtinská aragonitová jaskyňa – oprava strechy areálu,
výmena a doplnenie odpadkových košov, náter budovy
areálu, oprava dlažby v átriu, vymaľovanie interiéru areálu,
náter prístreškov na parkovisku a predajného miesta lístkov
h) Važecká jaskyňa – náter strechy areálu, dodávka a montáž
mreže
i) Gombasecká jaskyňa- výstavba prevádzkovej budovy
j) Brestovská jaskyňa – príprava PD a realizácia pre výstavbu
informačného centra + zázemie pre prevádzku jaskyne,
k) Gombasecká jaskyňa – dodanie nových lavičiek a
smetných košov na prístupovom chodníku k jaskyni
l) Dobšinská ľadová jaskyňa – generálna oprava prístupovej
cesty k areálu (Vilmoš platz-areál) a serpentínového
chodníka pre návštevníkov
m) Belianska jaskyňa – generálna oprava a údržba
prístupového chodníka vrátane zábradlia
n) Demänovská ľadová jaskyňa – oprava prístupového
chodníka k jaskyni
o) Harmanecká jaskyňa- oprava zábradlia na prístupovom
chodníku
p) drobné údržbárske práce na objektoch a zariadeniach
vstupných areálov sprístupnených jaskýň

SSJ

31.12.2018

24

11 279,66

2 530 000,00

MŽP

1 582,00

realizácia prác

SSJ,
verejnosť

07.04

Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov environmentálnej
výchovy – náučné zariadenia
a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít,
informačných bodov, informačných stredísk (oprava tabúľ,
prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov)
oprava NCH Boky (vypracovať, vyrobiť a osadiť nové
aktualizované tabule)+ údržba chodníka
kompletná rekonštrukcia NCH Stožky, NCH Muránsky
hrad, oprava 6 informačných bodov 1.IB Hrdzavá dolina základný kameň 2. IB Veľká lúka 3.IB Javoriny 4. IB
Muráň - Brúsik 5. IB Zbojská 6. IB Burda
oprava 3 panelov NCH Šachtička - BB, oprava infopútača
Čertovica
rekonštrukcia a oprava NCH Plavecký kras
oprava náučného chodníka Humenský Sokol: oprava
schodov, informačného panelu, lavičky, panorámy
Vihorlat 3 NCH
oprava 2 NCH a vybudovanie 2 nových informačných
panelov (CHKO Strážovské vrchy)
oprava povalovej časti NCH Babia hora a NCH Oravice
realizácia projektu "Rekonštrukciu NCH Buchlov" rekonštrukcia 8 panelov NCH Buchlov, vyúčtovanie a
vyhodnotenie projektu, vyhotovenie a zaslanie záverečnej
správy z projektu donorovi (SE a.s.), rekonštrukcia NL
Kobylince
b) náučné expozície, chodníky a panely pri jaskyniach –
zabezpečenie stálych expozícií a výstav, tvorba a údržba
náučných a informačných panelov
príprava obnovy náučnej expozície vo vstupom areáli
Jasovskej jaskyne
doplnenie náučných panelov pri Bystrianskej jaskyni,
Harmaneckej jaskyni a Belianskej jaskyni
inovácia náučných panelov pri Važeckej jaskyni a DĽJ,
oprava sochy medveďa jaskynného vo Važeckej jaskyni
obnova orientačných značení pri Demänovskej ľadovej
jaskyni, Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni
vybudovanie náučnej botanickej a dendrologickej lokality
pri Infocentre pod chatou Pieniny
zriadenie mobilného signálu pre IS Šrámková – zosilňovač
signálu
otvorenie ISOP Morské oko máj 2018
obnova Občasného prameňa v NP Slovenský raj
dobudovanie ekodvora pri Správe NP Slovenský raj
(bylinková záhrada, prelietavacia voliéra)
rekonštrukcia Náučného chodníka Mládeže - Smižanská
Maša - Čingov v NP Slovenský raj (kompletná výmena
panelov a tabúľ + sprievodca pre NCH)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2018

25

37 104,52

97 542,00
90 000,00

EF
VZ

5 204,00

NCH, NL

SOP SR,
verejnosť

NP Poloniny - vybudovanie dvoch náučných chodníkov
(Gazdoráň, Ul. Krivé): 10 panelov
d) NP Poloniny - rekonštrukcia rozhľadne s panoramatickou
mapou (NCH M. Poliščuka)
e) vybudovanie náučnej lokality v Červenom Kláštore
f) ošetrenie, údržba, obstarávanie nových exponátov
vystavovaných v Infocentre PIENAP-u
Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového
parku
a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných
komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK, EK a pod.)
b) príprava a realizácia VO
c)

07.05

RŠOP SR,
SSJ,všetky
organizačné
útvary

31.12.2018

26

37 339,81

55 000,00

VZ

5 237,00

realizácia prác,
verejné
obstarávanie
tovaru

ŠOP SR

07.06

Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov ŠOP SR z
finančných prostriedkov z odpredaja prebytočného
nehnuteľného majetku a z vlastných zdrojov:
a) sídlo správy CHKO Poľana vo Zvolene + plot okolo
Správy
b) sídlo SSJ v Liptovskom Mikuláši a sklad SSJ
c) sídlo Správy CHKO Biele Karpaty - renovácia
dreveného obkladu
d) sídlo Správy TANAPu vo Svite
e) sídlo Správy NP Slovenský kras v Brzotíne
f) sídlo Správy NP Malá Fatra
g) terénna stanica Správy NP Slovenský raj – Dedinky
h) terénna stanica Správy NP Slovenský raj - Čingov
i) sídlo PIENAPu- odizolovanie objektu Správy,
oprava vnútorných omietok, maľovanie strechy
j) sídlo Správy CHKO Ponitrie - rekonštrukcia
vonkajšej kanalizácie,
k) sídlo Správy CHKO Štiav. Vrchy - strecha
l) sídlo Správy NP Poloniny - rekonštrukcia strechy
(havarijný stav), výmena vstup. dverí, servis a
montáž 2 klimat. zariad., výmena vertik. Žalúzií
m) informačné stredisko Nová Sedlica – výmena časti
strešnej krytiny a snehových lapačov (poistná
udalosť hlásená k 14.9.2017), drevené prestrešenie
studne s pitnou vodou do objektu, prestrešenie el.
rozvodne
n) terénna stanica Ruské (NP Poloniny) - výmena
tepelného zdroja (výmena krbu za kachle), oprava
komínového telesa, oprava opadaných omietok,
vymaľovanie izieb, náter okeníc, izolácia
obvodových stien proti vzlínajúcej vlhkosti
o) terénne stanice Správy NAPANT Dúbrava,
Hestericina, Vajskovská
p) sídlo Správy NAPANT B.Bystrica, Lipt. Hrádok
q) sídlo Správy Malé Karpaty
r) sídlo Správy NP Muránska planina v Revúcej
(nevyhnutná výmena okien a vchodových dvier,
oprava balkóna, maľovanie interiéru, zateplenie
budovy)
s) Polyfunkčné stredisko Muráň (zateplenie, fasáda,
maľovanie interiéru, úprava nádvoria, oplotenie)
t) AB RŠOP SR - klíma, kotolňa
u) dovybavenie Terénneho informačného strediska
Burda (nákup vykurovacieho telesa)
v) ďalšie objekty podľa aktuálnej potreby

RŠOP SR,
vybrané
organizačné
útvary

31.12.2018

27

36 469,95

220 000,00

MŽP

5 115,00

zrekonštruované
a opravené
nehnuteľnosti

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

07.07

Investície do objektov ŠOP SR :
a) kúpa administratívnej budovy pre Správu RCOP Prešov
b) kúpa administratívnej budovy pre Správu CHKO Záhorie
c) kúpa administratívnej budovy pre Správu CHKO Latorica
d) sídlo SSJ - výmena okien, strechy, zateplenie
e) sídlo Správy Východné Karpaty
d) nadstavba AB RŠOP SR, Tajovského 28B, BB
e) Harmónia - celková rekonštrukcia

RCOP Prešov
CHKO Záhorie
CHKO Latorica
SSJ
CHKO Východné
Karpaty
RŠOP SR

31.12.2018

Spolu 07.00 „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“

15 596,88

200 000,00
150 000,00
150 000,00
220 000,00
43 000,00
519 000,00
2020 000,00

MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP

207 250,00

VZ

97 542,00

EF

6 052 000,00

MŽP

6 356 792,00

SPOLU

167 038,08

28

2 187,50

23 427,50

realizácia prác

ŠOP SR

08.00 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

08.01

Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy
a) plnenie úloh vyplývajúcich z Bernského dohovoru
plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru
Bernského dohovoru podľa určených termínov
účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín,
pripomienkovanie materiálov
sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené
druhy a ich aplikácia
vyhodnotenie zraniteľnosti druhov z príloh dohovoru
klimatickými zmenami
b) Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia
Európskeho diplomu
NPR Dobročský prales
plnenie úloh vyplývajúcich z rezolúcie Výboru
ministrov Rady Európy o znovu udelení Európskeho
diplomu pre NPR Dobročský prales a vypracovanie
ročnej správy o plnení
realizácia navrhnutých opatrení v zmysle Programu
starostlivosti pre NPR Dobročský prales, vypracovanie
správy; vyznačenie výchovnej a obnovnej ťažby v OP
NPR Dobročský prales v spolupráci s Lesmi SR, OZ
Čierny Balog s dôrazom na zlepšenie štruktúry a
drevinového zloženia lesných porastov
monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSL s
platnosťou na roky 2016 – 2025; výskum chrobákov
(Coleoptera)
NP Poloniny
plnenie úloh vyplývajúcich z rezolúcie Výboru
ministrov Rady Európy o znovu udelení Európskeho
diplomu pre NP Poloniny a súvisiace rokovania o
plnení rezolúcie; vypracovanie ročnej správy o plnení
realizácia schváleného programu starostlivosti o NP
Poloniny, zmena režimu obhospodarovania lesov v NP
Poloniny, spolupráca s dotknutými subjektmi
účasť na zasadnutí skupiny expertov pre Európsky
diplom (február 2018, Štrasburg, Francúzsko)

Z: Mrázová
RŠOP SR
príslušné
organizačné útvary
S-CHKO Poľana
S –NP Poloniny

31.12.2018

29

12 905,30

2 500,00

VZ

1 810,00

odborné
podklady,
správy,
propagácia

MŽP SR

08.02

08.03

08.04

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite
(CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020
a) činnosť v SBSTTA a v SBI, v expertných skupinách
dohovoru a Európskej komisie, v tematických
programoch práce vo vybraných oblastiach a v
pracovnej skupine MŽP SR pre biodiverzitu; účasť na
stretnutiach (európske stretnutie expertov – Ostrov
Vilm, Nemecko; SBSTTA – Montreal, Kanada, COP14
– Sharm El-Sheik, Egypt, november 2018)
b) spracovanie podkladov pre 6. národnú správu CBD
c) plnenie Akčného plánu pre implementáciu opatrení
vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie
ochrany biodiverzity do roku 2020 na základe priorít
stanovených MŽP SR, budovanie partnerstiev
d) spolupráca s SAŽP na aktualizácii súboru indikátorov
stavu a ochrany biodiverzity
e) príprava a pripomienkovanie materiálov pre Európsku
environmentálnu agentúru, UNE Svetové
monitorovacie centrum ochrany prírody (WCMC) a i.
f) implementácia Programu práce pre chránené územia
(PoWPA) a ďalších programov
g) spracovanie podkladov pre clearing house
mechanizmus CBD
Plnenie úloh vyplývajúcich z medzivládnej vedecko-politickej
platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES)
a) účasť na zasadnutiach IPBES (vrátane 6. Plenárneho
zasadnutia, Medelin, Kolumbia) a iných súvisiacich
podujatiach
b) koordinácia IPBES a expertov v expertných skupinách,
pripomienkovanie materiálov, organizovanie zasadnutí
národnej platformy IPBES s rozdelením úloh a aktivít
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane
sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS)
a) implementácia Strategického plánu (výskum,
monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich
druhov, zber údajov a informácií, spolupráca s
príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne
opatrenia)
b) činnosť člena Vedeckej rady CMS a účasť na
rokovaniach rady
c) spracovanie výsledkov COP12 CMS a návrhu národnej
stratégie pre implementáciu CMS

Z: Kadlečík
príslušné
organizačné útvary

RŠOP SR, všetky
organizačné útvary
RŠOP SR

31.12.2018

7 949,95

5 000,00

VZ

1 115,00

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
ŠOP SR

120,00

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
správy,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

575,00

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

RŠOP SR, všetky
organizačné útvary
všetky organizačné
útvary

Z: Mikulová
31.12.2018

0,00

2 500, 00

VZ

R ŠOP SR

Z: Kadlečík
všetky organizačné
útvary
P. Puchala, SCHKO M. Karpaty

31.12.2018

30

4 103,32

1 000,00

VZ

08.05

08.06

08.07

Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri
ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého
a) aktualizácia Strednodobého medzinárodného programu
práce pre ochranu a manažment stredoeurópskej
populácie dropa fúzatého (na ďalšie obdobie) a
národného programu záchrany dropa
b) synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie
dropov a monitoring; spolupráca na programe výskumu
biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov, účasť na
expertných rokovaniach v zahraničí
c) účasť na 4. stretnutí signatárov menoranda (marec 2018,
Bad Belzig, Nemecko)
Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri
ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii
a) spracovanie a implementácia úloh z 2. stretnutia
signatárov memoranda
b) príprava stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov
a sov
c) spolupráca s Ochranou dravcov Slovenska a s ďalšími
MVO
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africkoeuroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA)
a) implementácia Strategického plánu AEWA na roky
2009 – 2018, Akčného plánu a úloh z rezolúcií,
budovanie kapacít, monitoring vodných vtákov a ich
biotopov, spracovávanie návrhov projektov, preklad a
využívanie metodických materiálov AEWA,
spolupráca na plnení medzinárodných úloh AEWA
b) plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára
čiernochvostého (Limosa limosa) a v ďalších
expertných a pracovných skupinách
c) činnosť pracovnej skupiny v rámci Slovenského
ramsarského výboru, spolupráca so SOS/BirdLife
Slovensko
d) vypracovanie národnej správy, účasť na 7. stretnutí
zmluvných strán (december 2018, Južná Afrika)

Z: Lešová
Príslušné
organizačné útvary

Z: Kadlečík, Lešová
RŠOP SR,
spolupráca všetky
organizačné útvary

31.12.2018

31.12.2018

1 818,15

3 279,80

1 000,00

500,00

VZ

VZ

255,00

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

460,00

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

1 372,50

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

Z: Kadlečík
všetky organizačné
útvary
31.12.2018
P. Puchala, SCHKO Malé
Karpaty

31

9 785,93

1 500,00

VZ

08.08

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych
populácií netopierov (EUROBATS)
a) činnosť člena Poradného výboru a účasť na
zasadnutiach (máj 2018, Tallin, Estónsko), činnosť v
pracovných skupinách
b) zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu
netopierov – prieskum a monitoring, budovanie databáz
o distribúcii a populačných trendoch druhov,
mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií,
zabezpečenie ochrany stanovíšť
c) riešenie problematiky netopierov v panelových domoch
a iných budovách a v podzemných priestoroch
d) príprava národnej správy a účasť na stretnutí
zmluvných strán (október 2018, Monte Carlo, Monako)

Z: Lešová, Kadlečík
RŠOP SR
Všetky organizačné
útvary, SSJ

31.12.2018

32

7 539,98

2 000,00

VZ

1 057,50

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia

ŠOP SR,
MŽP SR

08.09

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru CITES a z nariadení
EÚ v oblasti CITES – Vedecký orgán SR
a) stanoviská k dovozu a vývozu exemplárov CITES (čl. 4
ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č.
338/97)
b) stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e),
f), g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3
nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006)
c) posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia
Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) nariadenia
Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie
(ES) č. 865/2006)
d) určovanie spoločenskej hodnoty podľa § 27 zákona č.
15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona č. 15/2005 Z. z.“)
e) odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z.
a nariadení EÚ a identifikácia exemplárov CITES (§ 21
ods. 2 písm. c) zákona č. 15/2005 Z. z.)
f) vedenie evidencie exemplárov CITES, napĺňanie
databázy CITES (§ 21 ods. 2 písm. i) zákona č.
15/2005 Z. z.) a vyžiadanie dokladov od OÚ, ktoré ich
dlhodobo neposielajú
g) medzinárodná spolupráca: (a) 4 x zasadnutie Vedeckej
preskúmavacej skupiny v Bruseli, (b) Výbor pre
živočíchy a Výbor pre rastliny –júl 2018, Ženeva,
Švajčiarsko, (c) ďalšie ad hoc rokovania a školenia v
rámci problematiky CITES
h) plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu
SR 2014–2019 na presadzovanie uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu
s nimi (uznesenie vlády č. 694/2013)
i) plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu EÚ proti
nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi
živočíchov a rastlín (Oznámenie Komisie z 26.
februára 2016)

RŠOP SR –
vedecký orgán
CITES

31.12.2018

príslušné
organizačné útvary

33

41 585,73

35 000,00

MŽP

5 832,50

stanoviská,
odborné
podklady,
databáza

MŽP SR
orgány
štátnej
správy
ObÚ ŽP
SIŽP
colné
orgány
policajné
orgány

08.10

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach
(Ramsar, Irán, 1971)
a) plnenie úloh Akčného plánu na roky 2015 – 2018 k
aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade
Slovenska na r. 2015 – 2021, návrh ich podrobného
rozpracovania, spracovanie Správy o plnení Akčného
plánu pre mokrade do r. 2018 a návrhu Akčného plánu
pre mokrade na ďalšie roky; spracovanie podkladov pre
program revitalizácie mokradí a riečnych systémov s
návrhom priorít a konkrétnych opatrení (s možnosťou
prepojenia na budovanie zelenej a modrej
infraštruktúry); aktualizácia ramsarských formulárov a
máp; spracovanie návrhu na novú ramsarskú lokalitu v
spolupráci s expertmi
b) spracovanie podkladov pre národnú správu pre 13.
zasadnutie Konferencie zmluvných strán dohovoru
(COP13) a účasť na COP13 (október 2018, Dubaj,
SAE)
c) účasť na zasadnutí Stáleho výboru dohovoru a na
európskom regionálnom zasadnutí (marec 2018,
Olomouc, ČR)
d) plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej platformy
pre lokalitu Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj (TRP),
účasť na zasadnutiach TRP, príprava a realizácia
spoločných projektov, spolupráca na príprave
revitalizácie rieky Morava na úseku rkm 69.00 - 52.86
podľa výsledku projektu MoRe 2010 - 2013 v
spolupráci s VÚVH a SVP
e) zasadnutia Slovenského ramsarského výboru
Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI)
a) koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI,
cezhraničná spolupráca v mokradiach, spracovanie
výročnej správy a vyúčtovania
b) vypracovanie a prekonzultovanie novej stratégie CWI
do r. 2024 podľa Strategického plánu dohovoru a
konzultácií regionálnych iniciatív, aktualizácia
vnútorných pravidiel
c) prevádzka Karpatského strediska pre mokrade
d) spolupráca so sekretariátom Ramsarského dohovoru pri
aktualizácii Návodu na fungovanie regionálnych
iniciatív, činnosť v rámci Pracovnej skupiny dohovoru
pre regionálne iniciatívy, spolupráca so sekretariátom
Karpatského dohovoru (UNE Viedeň) a s ďalšími
inštitúciami na rozvoji činnosti CWI
e) implementácia projektu Ramsar Culture Development

Z: Kadlečík,
Thompson
RŠOP SR, všetky
organizačné útvary

RŠOP SR,
spolupráca všetky
organizačné útvary
RŠOP SR, S –
CHKO Záhorie
RŠOP SR
RŠOP SR
(Hajdú –výpomoc)
31.12.2018

všetky organizačné
útvary

34

18 644,95

3 000,00

VZ

2 615,00

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR
MŽP SR

08.11

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva (SD)
a) plnenie úloh vyplývajúcich z pozície národného
koordinátora pre lokality SD, rokovania s orgánmi
dohovoru
b) účasť na pracovných seminároch, monitoring a
manažment svetového kultúrneho dedičstva
organizovaných Pamiatkovým úradom SR
c) činnosť v rámci združenia Slovenské dedičstvo
UNESCO
1. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných
regiónov Európy
a) spolupráca, komunikácia a koordinácia s partnermi v
rámci rozšírenej multilaterálnej lokality Staré bukové
lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy,
účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach so
zainteresovanými subjektmi na národnej a
medzinárodnej úrovni, spracovávanie podkladov
b) aktualizácia hraníc lokality na základe výsledkov
medzirezortných rokovaní a uznesení vlády SR,
rokovania s IUCN a Centrom svetového dedičstva o
možných spôsoboch riešenia v súvislosti s presným
vymedzením hraníc slovenských komponentov lokality
a nárazníkovej zóny, ako aj manažmentu lokality a jej
nárazníkovj zóny
c) vypracovanie a prerokovanie návrhov nových CHÚ a
zmlúv o budúcich zmluvách s vlastníkmi pozemkov
d) spracovanie návrhu integrovaného plánu manažmentu
slovenskej časti lokality so zahrnutím implementácie
požiadaviek UNESCO na fungovanie biosférických
rezervácií a ostatných medzinárodných záväzkov
týkajúcich sa územia NP Poloniny
e) zabezpečenie premietnutia schválených opatrení do
iných sektorových plánov a dokumentov, aktivity k
naplneniu záväzkov vyplývajúcich z nominačného
projektu lokality
f) vypracovanie návrhu správy o stave zachovania
lokality
2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
a) účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na
národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokality
svetového dedičstva, spracovanie podkladov,
spolupráca s maďarskými partnermi
3. ostatné aktivity vyplývajúce z dohovoru SD
a) účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes
Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji
b) spolupráca pri ochrane a propagácii SKD Vlkolínec

Z: Mrázová,
Koubek
RŠOP SR, príslušné
organizačné útvary
RŠOP SR, príslušné
organizačné útvary

31.12.2018

SSJ, S – NP
Slovenský kras
RŠOP SR
S – SCHKO
Dunajské luhy
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21 072,72

2 500,00

VZ

2 955,50

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

08.12

(účasť na projekte "Návrhy na revitalizáciu a
udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec"),
drevené kostoly, Banská Štiavnica, Spišský hrad a
kultúrne pamiatky a i.
Plnenie úloh vyplývajúcich z Rámcového dohovoru o ochrane
a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)
a) implementácia Protokolu o biodiverzite, jeho Stratégie
a Akčného plánu, priebežné zhromažďovanie
podkladov pre národnú správu o implementácii
Protokolu o biodiverzite, spolupráca pri implementácii
Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, pri
riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom
hospodárstve, presadzovanie ochrany pralesov,
Protokolu o trvalo udržateľnej doprave, Protokolu o
trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji
vidieka, spolupráca na príprave ďalších protokolov
b) účasť na činnosti a na zasadnutiach pracovných skupín
a Implementačnej komisie dohovoru, zabezpečenie
členstva a činnosti v pracovnej skupine pre veľké
šelmy, spracovanie podkladov, mapovanie a
spracovanie endemických druhov Karpát, doplnenie
červených zoznamov druhov Karpát a zoznamu
inváznych druhov Karpát
c) účasť na stretnutiach medzirezortnej komisie MŽP SR
pre Karpatský dohovor
d) spolupráca pri príprave relevantných projektov
e) spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ S4C,
účasť na konferencii Forum Carpaticum 2018 (október
2018, Eger, Maďarsko)
Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA)
a) účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA
b) účasť na plnení strednodobého plánu CNPA, na
projektoch a ich príprave
c) aktualizácia údajov v monitorovacom nástroji
efektívnosti manažmentu chránených území
CPAMETT na správach CHKO a NP
d) poskytovanie údajov pre karpatský clearing house
mechanizmus
e) spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch a
podujatiach (Mládež v horách)

Z: Kadlečík,
Thompson
RŠOP SR,
spolupráca všetky
organizačné útvary

RŠOP SR,
spolupráca všetky
organizačné útvary

31.12.2018

RŠOP SR, príslušné
organizačné útvary
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8 862,59

2 500,00

VZ

1 243,00

odborné
podklady,
komunikácia,
propagácia

MŽP SR
ŠOP SR

08.13

Realizácia programov UNESCO
Program „Človek a biosféra (Man and Biosphere - MAB)“
a) implementácia Limského akčného plánu pre
biosférické rezervácie (BR), identifikácia požiadaviek
formulovaných v dokumentoch UNESCO (stratégie,
odporúčania, akčné plány, deklarácie), príprava
Národného akčného plánu na implementáciu Limského
akčného plánu pre BR
b) zlepšenie manažmentu biosférických rezervácií v SR v
spolupráci so Slovenským výborom MAB,
implementácia akčných plánov pre jednotlivé BR,
organizovanie pracovných rokovaní, stretnutí s
vedeckými a odbornými subjektmi
c) jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB
d) organizovanie zasadnutí koordinačných rád
jednotlivých BR, implementácia prijatých úloh,
vypracovanie rámcového plánu na implementáciu úloh
prijatých Koordinačnou radou MBR Východné Karpaty
e) vypracovanie aktualizovaného návrhu zón BR na
území NP Poloniny podľa aktuálnych stupňov ochrany
a požiadaviek UNESCO
f) Prerokovanie strategických úloh v oblasti
cezhraničných BR s partnerskými územiami
Medzinárodný program pre geovedy a geoparky
(International Geoscience and Geoparks Programme) –
UNESCO Global Geoparks
a) spolupráca a koordinácia aktivít na území existujúcich
a budúcich geoparkov (Novohrad-Nógrád,
Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark,
Zemplín - Tokaj, Malé Karpaty)
b) plnenie ďalších úloh vyplývajúcich plánu pre
implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie
aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR

Z: Mrázová
RŠOP SR
príslušné
organizačné útvary

S – NP Slovenský
kras, S – NP
Poloniny, TANAP,
S – CHKO Poľana
S – NP Poloniny
S – NP Poloniny,
S – TANAP
SSJ

31.12.2018

37

19 001,45

1 000,00

VZ

2 665,00

semináre,
propagácia,
manažmentové
opatrenia

ŠOP SR,
Slovenský
výbor pre
program
UNESCO

08.14

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany
prírody a krajiny:
IUCN – účasť a činnosť v komisiách IUCN (vrátane komisie pre
chránené územia), na stretnutiach Pracovnej skupiny pre tvorbu
národných komitétov a Poradnej pracovnej skupiny pre politiku
EÚ a na ostatných európskych podujatiach IUCN, kategorizácia
CHÚ podľa smerníc IUCN
EUROPARC Federation
a) implementácia Európskej charty pre udržateľný
turizmus v chránených územiach (NP Muránska
planina)
b) spolupráca a účasť na stretnutiach Stredoeurópskej
sekcie CEE EUROPARC (Maďarsko) a na výročnej
konferencii EUROPARC (september 2018, Škótsko)
c) účasť na odborných seminároch a podujatiach
organizovaných federáciou EUROPARC
d) spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými
skupinami
DANUBEPARKS – účasť na podujatiach, spolupráca na
spoločných projektoch
Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta,
pripomienkovanie a spracovávanie materiálov, účasť na
konferenciách a zasadnutiach členov Asociácie WI (India),
propagácia
EEA – pripomienkovanie a vypracovanie materiálov zasielaných
prostredníctvom národného kontaktného bodu (SAŽP)
WWF – spolupráca na príprave a realizácii projektov a
programov (Dunajsko-karpatský program)
ICPDR – spolupráca na príprave a implementácii projektov, pri
spracovávaní metodických materiálov a stratégií
Infra Eco Network Europe IENE – konzultácie, účasť na
podujatiach
European Wilderness Society - spolupráca pri podujatiach na
ochranu divočiny, pri spracovaní podkladov
Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA),
Medzinárodná speleologická únia (UIS), Európska
speleologická federácia (FSE) – zastupovanie organizácie a
aktívna účasť v správnej rade a vo vedeckej komisii ISCA ,
zastupovanie Slovenska a účasť na aktivitách UIS a FSE, účasť a
prezentácia činnosti organizácie na 8. medzinárodnom
workshope o ľadových jaskyniach v Španielsku (jún 2018) a 5.
EuroSpeleo sympóziu o ochrane jaskýň v Rakúsku (august 2018)
European Green Belt Initiative – spolupráca na príprave
projektov, účasť na podujatiach (Paneurópska konferencia),
konzultácie
Medzinárodná rangerská organizácia IRF – spolupráca na
projektoch, účasť na podujatiach (Stretnutie Asociace strážců

RŠOP SR
Z: Thompson,
Kadlečík
príslušné
organizačné útvary
Z: Kubicová
S – NP Muránska
planina

všetky organizačné
útvary
S – CHKO
Dunajské luhy

Z: Kadlečík,
Thompson
Kadlečík

31.12.2018

Kadlečík
Koubek

SSJ

Koubek
Harťanský
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8 003,43

4 000,00

VZ

1 122,50

odborné
podklady,
semináre,
školenia,
propagácia,
projekt

ŠOP SR

přírody České republiky v NP Šumava)

08.15

08.16

Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a
krajiny v susedných a ostatných krajinách
a) ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko –
realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych
dohôd a vykonávacích protokolov so správami
cezhraničných chránených území (AOPK ČR,
riaditeľstvá NP Aggtelek, Bükk, Duna-Ipoly, FertöHanság, Zespol Parkow Krajobrazowych wojewodstwa
Malopolskiego, Zespolom Parkow Krajobrazowych
Wojewodstwa Slaskiego, Zespol Karpackich Parkow
Krajobrazowych v Dukle, Bieszczadski PN, Pieninski
PN, Babiogorski PN, Užanski NPP), organizovanie
stretnutia s AOPK ČR na Slovensku; príprava a
realizácia spoločných projektov; spolupráca pri
projekte „Návrat orla skalního do ČR“ so Záchrannou
stanicou v Bartošoviciach a so Správou CHKO
Beskydy; mapovanie druhov, účasť na spoločných
konferenciách, zasadnutiach rád a i.
b) spolupráca a koordinácia činností s partnerskými
organizáciami ochrany prírody v ČR, Poľsku a
Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke
sprístupnených jaskýň – účasť na zasadnutiach
odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava
projektov
c) Rakúsko – spolupráca s NP Gesäuse na monitoringu a
mapovaní vybraných druhov a biotopov; NP DonauAuen - spolupráca v rámci cezhraničných projektov;
príprava nových projektov
d) Holandsko, Nemecko/Bavorsko, Flámsko –
komunikácia a spolupráca pri implementácii
podpísaných bilaterálnych dohôd, spolupráca na
projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami,
výmena skúseností
Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku
ochrany prírody – ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina
a) spolupráca s MŽP SR pri organizovaní zasadnutí
komisie a vypracovaní podkladov k rokovaniu, účasť
na zasadnutiach
b) plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí

Z: Thompson
RŠOP SR, príslušné
organizačné útvary

31.12.2018

0,00

5 000,00

VZ

1 235,00

výmena
odborných
podkladov,
projekty,
semináre

31.12.2018

0,00

1 000,00

VZ

618,00

odborné
podklady

35 000,00

VZ

35 000,00

MŽP

70 000,00

SPOLU

SSJ

ŠOP SR

MŽP SR

príslušné
organizačné útvary

Z: Thompson
Príslušné
organizačné útvary

Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“

164 553,27

39

25 052,00

09.00 PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV

09.01

Technická asistencia pre projekty
a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností
zapojenia sa do projektov
b) príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie
projektov (najmä OP KŽP, NFM, INTERREG,
Environmentálny fond, cezhraničná spolupráca SK-AT,
HU-SK, SK-CZ, PL-SK a i.)
c) koordinácia a implementácie projektov, vrátane
verejného obstarávania
d) usmerňovanie manažérov projektov, zabezpečenie
koordinovaného kontaktu s implementačnými
jednotkami
e) súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov
pre fondy EÚ
f) následné monitorovacie správy k ukončeným
projektom, účasť na kontrolách na mieste

09.02

Realizácia aktivít ukončených projektov OP ŽP v rámci
udržateľnosti:
ŠF Monitoring, ŠF Veľké šelmy, ŠF Chodníky Horná Orava, ŠF
Lesné kury, ŠF Zubor, ŠF Kormorán, ŠF Mokrade, ŠF Pilotný
PS, ŠF 131, ŠF Vtáky 2, PZ Močiar, RPZSVJ, VPSVJ

09.03

Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov
vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov s donormi
LIFE projekty – realizácia plánov ochrany po ukončení
projektov COHADI (NP SR), WETREST (CHKO Záhorie),
OTIS (RCOP Bratislava, CHKO Dunajské luhy), SENNE
(CHKO Vihorlat), SANDS (CHKO Záhorie), LIFE Motýle
(CHKO Biele Karpaty, Malé Karpaty), Pannonic (CHKO D.
Luhy)
Nórsky projekt SK 0121 (CHKO Latorica) - prevádzka
informačného strediska, stavidiel v zmysle manipulačného
poriadku, kontrola a údržba návštevníckej infraštruktúry
Nórsky projekt CBC01012 Ochrana prírody ako príležitosť pre
regionálny rozvoj – (NP Poloniny, CHKO Vihorlat) - realizácia
manažmentových opatrení na lokalitách v NP Poloniny
Švajčiarsky projekt (Rozvoj ochrany prírody a chránených
území v slovenských Karpatoch)
manažmentové opatrenia na lokalitách v územnej pôsobnosti NP
Poloniny, Slovenský raj, Slovenský Kras, CHKO Kysuce, H.
Orava, Dunajské luhy, Vihorlat, Východné Karpaty, RCOP
Prešov

RŠOP SR príslušné
organizačné útvary

RŠOP SR
Všetky organizačné
útvary

RŠOP SR, všetky
organizačné útvary

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018
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202 074,90

0,00

26 537,86

7 500,00

945 000,00
1 250 000,00

29 348,00

VZ

VZ
MŽP U

VZ

28 341,50

projektové
žiadosti
projektové
zámery
usmernenia
metodické
dokumenty
monitorovacie
správy

ŠOP SR,
MŽP SR,
RO
operačných
programov,
donori

26 660,50

výskumy
odborné,
podklady
manažmentové
opatrenia,
údržba
investícií

ŠOP SR,
návštevníci
CHÚ,
vlastníci
pozemkov

3 722,00

výskumy,
odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
údržba
investícií

ŠOP SR,
MŽP SR

RŠOP SR
S – CHKO
Dunajské luhy
S – CHKO
Záhorie
S – CHKO Malé
Karpaty

09.04

LIFE NATURA BA, (kód projektu 21111)
Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislavy
- aktivity súvisiace s ukončovaním projektu

09.05

LIFE sokol červenonohý, (kód projektu 21121)
Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline
Finalizácia projektu, úlohy vyplývajúce zo schváleného PZ o
sokola červenonohého

RŠOP SR
S – CHKO
Dunajské luhy

09.06

LIFE Energia v krajine, (kód projektu 21131)
Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných
druhov vtákov v územiach Natura 2000
a) monitoring rizikových elektrických vedení a efektivity
odkloňovačov letu
b) účasť na vypracovaní metodiky na identifikáciu
nebezpečných el. vedení
c) rehabilitácia zranených jedincov

RŠOP SR
S – CHKO
Ponitrie
S – CHKO ŠV
S – CHKO CV
S – NP Slov. kras
S – CHKO DL
S – CHKO LA
S – CHKO VI
S – CHKO ZA
RCOP Prešov

09.07

LIFE16 NAT/CZ/000001, (kód projektu 21141)
Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy
NATURA 2000 v Juhočeskom kraji a na južnom Slovensku
a) spolupráca na vypracovaní štúdie na obnovu biotopu
pre pižmovca hnedého
b) monitoring dopadu manažmentových aktivít na
projektových lokalitách
c) komunikácia a spolupráca na propagačných aktivitách
projektu

RŠOP SR
S – CHKO DL
S – CHKO MK
S – CHKO
Ponitrie
S – CHKO
Poľana
S – CHKO ŠV

31.7.2018

31.7.2018

31.12.2018

31.12.2018
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MŽP U
LIFE

1 711,20

1 818,15

4 652,33

4 991,00

6 500,00
20 000,00

5 000,00
23 500,00

7 000,00
14 900,00

LIFE

MŽP
LIFE

MŽP
LIFE

240,00

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
monitorovacie
správy

EK, MŽP
SR, ŠOP
SR, štátna
správa,
vlastníci
pozemkov

255,00

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
monitorovacie
správy

EK, MŽP
SR, ŠOP
SR, štátna
správa,
vlastníci
pozemkov

652,50

odborné
podklady
manažmentové
opatrenia
Pracovné
stretnutia

vlastníci
pozemkov,
štátna
správa,
ŠOP SR,
MŽP SR,
EK

odborné
podklady
manažmentové
opatrenia
pracovné
stretnutia

vlastníci
pozemkov,
štátna
správa,
ŠOP SR,
MŽP SR,
EK,
partneri
projektu

700,00

09.08

Integrované plánovanie dopravy a zelenej infraštruktúry v
Karpatoch v prospech ľudí a prírody (TRANSGREEN)
a) koordinácia zberu údajov o ekologických koridoroch v
modelových územiach SK-HU-UA a SK-CZ,
mapovanie výskytu a mortality živočíchov na
vybraných cestných úsekoch
b) spolupráca na príprave príručky Wildlife and Traffic,
Usmernení pre rozvoj trvaloudržateľnej dopravnej
infraštruktúry v Karpatoch, Akčnom pláne pre Protokol
o trvaloudržateľnej dopravnej infraštruktúre
c) príprava štúdie State of the Art, Hĺbkovej analýzy v
pilotných územiach za sektor ochrany prírody, účasť na
príprave modelového katalógu opatrení
d) účasť na Mid-term konferencii, účasť na projektových
stretnutiach a workshopoch organizovaných
projektovými partnermi

RŠOP SR
NP MF
NP SK
CHKO HO
CHKO KY
CHKO LA
RCOP PO

31.12.2018

24 805,27

14 910,00
39 000,00

VZ
ERDF

09.09

DANUBEparksCONNECTED
- realizácia projektu v rámci Dunajského nadnárodného
programu (Interreg Danube Transnational
Programme)
a) realizácia aktivít súvisiacich s vytvorením „ostrova
divočiny“ na Dunaji (spriechodnenie ramena, odťaženie
swedimentov, odstránenie inváznych druhov,
zalesnenie lokality - obnova porastu lužného lesa)
b) organizovanie 2. dobrovoľníckeho dňa na území
CHKO Dunajské luhy
c) spolupráca pri vypracovaní Stratégie vytvorenia
Dunajského biotopového koridoru
d) koordinácia zberu dát z kritických úsekov elektrických
vedení na Dunaji
e) projektový manažment (reporting, príprava VO)

RŠOP SR
CHKO DL

31.12.2018

5 335,00

14 416,86
25 000,00

VZ
ERDF

Interreg SK-CZ Veľké šelmy (kód projektu: 24213)
Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu
západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na
česko-slovenskom pomedzí
- realizácia projektových aktivít: monitoring populácie vlka a
rysa, zber vzoriek, edukačné aktivity

RŠOP SR
CHKO BK
CHKO Kysuce
CHKO MK
CHKO
Strážovské vrchy
CHKO Horná
Orava
NP MF

09.10

31.12.2018
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19 304,48

88 500,00

VZ

3 479,00

odborné
podklady
štúdie
pracovné
stretnutia

ŠOP SR,
partneri
projektu

2 770,25

zlepšený stav
CHÚ

ŠOP SR,
MŽP SR,
vlastníci
pozemkov

2 707,50

odborné
podklady,
databázy,
edukačné
materiály

ŠOP SR,
partneri
projektu,
vlastníci
pozemkov,
verejnosť

09.11

Interreg SK-AT - ACRC
Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti
Alpsko-karpatského koridoru
Realizácia projektových aktivít: zlepšenie rybovodu, retencie
vody (Rudava), rekonštrukcia vodných biotopov, obnovenie
prepojenia meandra

09.12

Interreg SK-HU Vtáčí raj (kód projektu: 24481)
Realizácia projektu Úžasný vtáčí svet bez hraníc
- monitoring vtáčích druhov na stacionári, vybudovanie
infraštruktúry
(chodník, pozorovacie veže), realizácia
aktivít environmentálnej výchovy

09.13

Interreg SK-HU Domica (kód projektu: 24461)
Realizácia projektu Rozvoj infraštruktúry jaskýň svetového
dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu
- oprava areálu jaskyne Domica, vybudovanie infraštruktúry
(náučný chodník, 2. plavba, vstup, priestory pre speleoterapiu)

09.14

Interreg SK-HU Podunajsko (kód projektu: 24501)
Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz – Žitný ostrov
a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody
príprava štúdie pre prírodný park Podunajsko,
manažmentové opatrenia na projektových lokalitách,
realizácia aktivít environmentálnej výchovy

RŠOP SR
CHKO DL

09.15

OPKŽP – Monitoring 2 (kód projektu: 22101)
Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle
smernice o biotopoch a smernice o vtákoch
a) predloženie, schválenie a začatie realizácie projektu v
rámci OP KŽP
b) príprava a realizácia verejných obstarávaní a
následných zmlúv
c) úprava metodík, výber trvalých monitorovacích lokalít
d) realizácia monitoringu na trvalých monitorovacích
lokalitách
e) spracovanie a editácia záznamov z výkonu monitoringu
do KIMS

RŠOP SR
všetky
organizačné
útvary
Z: Saxa Hrušecký
Černecký
Čuláková
Balážová Halmo

09.16

OPKŽP – Veľké šelmy
realizácia opatrení programov starostlivosti o veľké
šelmy na
Slovensku

RŠOP SR
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR
CHKO Záhorie

RŠOP SR
NP SK

RŠOP SR
SSJ

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018
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0,00

14 033,57

1 070,53

7 985,60

0,00

0,00

7 000,00

25 000,00

34 181,97

14 450,00

5 700,00
3 129 241,95

3 600,00
1 641 057,86

VZ

HUSK

VZ
HUSK

VZ

VZ
OPKŽP

VZ
OPKŽP

0,00

zlepšený stav
vodných
biotopov,
štúdie

ŠOP SR,
partneri
projektov,
vlastníci
pozemkov

2 389,00

odborné
podklady,
databázy,
edukačné
materiály,
návštevnícka
infraštruktúra

MŽP SR,
partner
projektu,
vlastníci
pozemkov,
verejnosť
školy

4 944,25

zrekonštruovaná
infraštruktúra
NCH,
priestory pre
speleoterapiu

ŠOP SR,
verejnosť,
návštevníci
jaskyne,
pacienti

1 120,00

štúdia,
zlepšený stav
CHÚ,
exkurzie,
edukačné
materiály

ŠOP SR,
MŽP SR,
štátna
správa,
samosprávy,
verejnosť,
školy

18 126,50

informačný
systém,
databázy,
správy pre EK

ŠOP SR,
MŽP SR,
EK,
štátna
správa,
odborná
verejnosť,
verejnosť

12 333,50

odborné
podklad,
databázy,
výkon strážnej
služby

ŠOP SR,
MŽP SR,
štátna
správa,
verejnosť

5 413,00

infraštruktúra
zlepšujúca stav
biotopov jaskýň,
odborné
podklady

ŠOP SR

infraštruktúra
zlepšujúca stav
biotopov jaskýň,
odborné
podklady

ŠOP SR

implementácia
projektov

ŠOP SR

09.17

OPKŽP – Demänovské jaskyne
realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské
jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

09.18

OPKŽP – Vybrané jaskyne Slovenska
realizácia projektu Ochrana a starostlivosť o vybrané
jaskyne Slovenska I.

SSJ

31.12.2018

0,00

7 500,00
250 000,00

VZ
OPKŽP

0,00

09.19

Implementácia projektov OPKŽP
implementácia projektov OPKŽP, ktoré v priebehu
roka budú predložené, pričom ich implementácia začne
už v roku 2018.

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2018

0,00

5 200,00
169 624,45

VZ
OPKŽP

9 765,00

1 172 424,86

VZ

58 400,00

LIFE

7 728 518,93

OPKŽP

98 181,97

Iné
projekt
y

1 250 000,00

MŽP U

18 500,00

MŽP

10 326 025,76

SPOLU

2 654 272,46

VZ

SSJ

31.12.2018

Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“

0,00

314 319,90

4 300,00
2 538 594,67

VZ
OPKŽP

123 619,50

10.00 INÉ ÚLOHY

10.01

Prevádzkový a ekonomický servis
- samotná prevádzka administratívnych budov, revízie,
náklady na zamestnancov (okrem miezd), miestne dane
a poplatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady
priamo súvisiace s prevádzkou budov) (NIE PHM do
píl a krovinorezov)

RŠOP SR, všetky
organizačné útvary

31.12.2018
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0,00

102 142,00

ŠOP SR

10.02

Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe
ŠOP SR v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z. z.
príprava výkupu pozemkov štátom v NPR Tlstá
správa pozemkov v NPMF, dolina Hoskora
správa pozemkov vykúpených a v prenájme v NP
Slovenský raj
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a správa jaskýň ako
majetku štátu
a) vedenie agendy a príprava zmlúv
b) majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod
nehnuteľnosťami ŠOP SR
c) majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod jaskyňami
a ich prevádzkovými budovami
d) spracovanie smernice na určovanie ceny za prenájom
jaskyne

RŠOP SR
NP VF
NP MF
NP SR
SSJ

0,00

Spolu 10.00 „Iné úlohy“

SPOLU

98 887,55

VZ

2 753 160,01

VZ

2 753 160,01

SPOLU

5 694 108,20

VZ

58 400,00

LIFE

7 728 518,93

OPKŽP

1 169 649,00

EF

98 181,97

Iné
projekt
y

1 252 200,00

MŽP U

6 575 500,00

MŽP

22 536 558,10

SPOLU

0,00

27 048 808,10

103 388,50

4 512 250,00

45

1 246,50

998 102,50

pozemky v
CHÚ

Vysvetlivky k finančným zdrojom:

Vysvetlivky k použitým skratkám:

CWI – Karpatská iniciatíva pre mokrade ( Carpathian Wetland Iniciative)
EF – Environmentálny fond
EkoP – Nadácia Ekopolis
ETZ – Interreg
HUSK – operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko
IZ – iné zdroje
LIFE – projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+
MŽP – účelovo viazané financie mimo príspevku ( napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet)
MŽP U – výdavky na udržateľnosť
PLSK – operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Poľsko
SEE – Operačný program Juhovýchodná Európa
ŠF – finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov
ŠFM – švajčiarsky finančný mechanizmus
VZ – vlastné zdroje

EK – Európska komisia
CHA – chránený areál
CHKO – chránená krajinná oblasť
CHVÚ – chránené vtáčie územie
CHÚ – chránené územie IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia
IS – Informačný systém
KM – kancelária ministra
MCHÚ – chránené územie v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NP
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
NP – národný park
NPP – národná prírodná pamiatka
NPR – národná prírodná rezervácia
OCHČPaK – osobitne chránené časti prírody a krajiny
OÚoSŽP – okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie
PR – prírodná pamiatka
PR – prírodná rezervácia
RL – ramsarská lokalita
RŠOP SR – riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republikySIŽP – Slovenská
inšpekcia životného prostredia
SSJ – Správa slovenských jaskýň
ÚEV – územie európskeho významu
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